MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN
Medicinska univerza v Lublinu je bila odprta leta 1944 kot ena od enot Univerze Maria CurieSkłodowska. Od leta 1950 je samostojna univerza. Danes jo vodi že 11 rektor. Od leta 1972 je možen
študij zdravstvene nege in zdravstvene znanosti, od leta 1973 študij dentalne medicine in od leta
1995 še študij farmacije.
V tem času je končalo študij 14 000 zdravnikov, 2500 zobozdravnikov, 6500 farmacevtov in 5000
medicinskih sester. Na univerzi je zaposlenih okrog 1000 ljudi, od tega skoraj 100 profesorjev, 90
habilitiranih zdravnikov in skoraj 700 doktorjev znanosti.
Univerza v Lublinu je velika, ima tradicijo in jasno vizijo. Od leta 2001 ima oddelek v angleškem jeziku,
kar omogoča študij številnim tujim študentom.
V Lublinu sem bila njihov gost kot predavatelj zdravstvene nege otroka skozi program ERASMUSindividualna mobilnost pedagoškega osebja. Za študente zdravstvene nege sem pripravila in
predstavila predavanja v obsegu petih šolskih ur iz področja zdravstvene nege otroka s posebnimi
potrebami. Predavanja sem imela v eni od njihovih treh učnih baz, v bolnišnici Panstwowy szpital
kliniszy (PPSK-4). Pri predavanjih so bile prisotne učiteljice zdravstvene nege in njihove mentorice pri
kliničnih vajah. Predavanja so bila dobro sprejeta, razvila se je diskusija iz katere je bilo razvidno, da
je zdravstvena nega pri nas dobro razvita in da imamo dobro razvit sistem vodenja zdravstveno
negovalne dokumentacije. V predavanjih sem jim predstavila model negovalne dokumentacije v
ZUDV Dornava. Posebej so jih zanimala predavanja iz področja direktne zdravstvene nege otroka s
posebnimi potrebami. Ponudili so mi tudi možnost objave članka v njihovi strokovni reviji, saj se jim
nekateri od pristopov zdijo zelo uporabni in menijo, da bi jih bilo dobro predstaviti njihovi širši
strokovni javnosti. Pokazale so mi tudi učne vsebine za njihove študente zdravstvene nege
magistrskega študija, kjer je del učnih vsebin namenjen obravnavi otroka s posebnimi potrebami.
Predavanja je v poljščino prevedla gospa Beata Dobrowolska, doktorica znanosti zdravstvene nege.
Gospa je bila moja kontaktna oseba. Stike z njo je navezala dekanja VZŠCE doc. dr. Zlatka Felc. Gospa
Beata Dobrowolska je predavateljica Etike. Z menoj je preživela veliko časa, prijazno mi je razložila
sistem šolanja za medicinske sestre na Poljskem in težave s katerimi so se spopadali po vstopu v EU
in preureditvijo šolskega sistema v skladu z evropskimi direktivami. Ugotovile sva, da imata državi
veliko podobnosti v sistemu zdravstvenega varstva na področju zdravstvene nege in kljub
drugačnemu sistemu šolstva veliko podobnih težav, s katerimi se srečujejo medicinske sestre v
praksi. Beata Dobrowolska je v naslednjem letu tudi ena od organizatorjev kongresa UDINE v Lublinu,
saj je članica raziskovalne skupine za razvoj izobraževanja na področju zdravstvene nege.
V bolnišnici so mi razkazali oddelek rehabilitacije, kjer se rehabilitirajo otroci s posebnimi potrebami,
nevrološkimi obolenji in poškodbami. Posebnost tega oddelka je, da se tam zdravijo otroci tudi do
več let in so v primeru akutne bolezni premeščeni na ustrezne druge oddelke.
Na Univerzi me je sprejela njihova dekanja, katero je zanimal predvsem potek šolanja na naši šoli,
število študentov in učiteljev ter izobrazba, po končanem študiju. Presenečena je bila, da pri nas še
ni možnosti doktorskega študija.
V sklopu obiska na univerzi so mi kolegice razkazale njihove kabinete za izvedbo laboratorijskih vaj,
kjer so študenti izvajali laboratorijske vaje. Kabineti za vaje so podobno opremljeni, vendar

skromnejši in premajhni za veliko število študentov. Univerza se bo v bližnji prihodnosti selila v nove
prostore, zato jih ne prenavljajo. Predavateljice zdravstvene nege so mi razkazale še ostale njihove
prostore.
Obisk v Lublinu na njihovi Univerzi je minil prijetno, v sproščenem vzdušju. Sprejeli so me zelo
prijazno, vzpostavljene so tudi vezi v prihodnje. Gospa Beata Dobrowolska je bila v Sloveniji lani na
kongresu UDINE v Mariboru, kjer je tudi spoznala dekanjo dr Felčevo. Glede same mobilnosti se je
dogovarjala tudi s Fakulteto za zdravstvene vede v Mariboru, vendar z njihove strani ni bilo odziva.
Vesela je bila možnosti sodelovanja z nami in je pripravljena na sodelovanje tudi vnaprej.

Pred. Ivanka Limonšek (druga z desne) ter predavateljice Oddelka za zdravstveno nego otrok.

